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,,Mikołajki” 
W kapeluszu ze wstążkami biegnie Zima
ulicami. 
W srebrnych dłoniach ma koszyczek, 
a w koszyku mnóstwo życzeń.   
- Dokąd biegniesz, zimo biała?
- Do każdego Mikołaja!   
Do tych zwykłych i Tych Świętych –
wszystkim dzisiaj dam prezenty. 
- A jakie? 
- Lukrowaną laseczkę, czapkę ze
szklanym dzwoneczkiem,  jeden lodowy
kwiatek, brodę z cukrowej waty ... 
- I co jeszcze? 
- Pomponik niebieski, kota, co cicho
mruczy,   trzy oswojone bajki – dla
wszystkich Mikołajów - Mikołajki.
                                  Dorota Gellner  

Grudzień
– to dwunasty miesiąc w roku, ma 31 dni. Nazwa miesiąca

pochodzi od słowa gruda. Inna dawniej używana nazwa to prosień
lub prosiniec. 

W grudniu na półkuli północnej następuje przesilenie zimowe, a na
półkuli południowej przesilenie letnie. Meteorologicznie - w Polsce

jest to miesiąc zimowy.

Mikołajkowa niespodzianka 
    W środę 6 grudnia uczniowie najmłodszych klas wzajemnie
będą obdarowywać się wykonanymi przez siebie prezentami.  
Ja też z niecierpliwością czekam na prezenty;-)

Podsumowanie akcji Książka dla Polonii w Norwegii
     15 grudnia w naszej szkole podsumujemy akcję zbierania
książek dla Polaków mieszkających w Norwegii. Na spotkaniu
obecni będą Wiceprezydent Piły pani Beata Dudzińska oraz
przedstawiciele wydziału Oświaty Kultury i Sportu, koordynatorzy
z pilskich szkół podstawowych oraz zaproszeni goście. Szkoła,
której udało się zebrać najwięcej książek otrzyma nagrodę:
zestaw gier planszowych, z których będą korzystali uczniowie
świetlicy. Z informacji otrzymanych od Stowarzyszenia Polsko -
Norweskiego wiemy, że akcja przerosła ich oczekiwania i trzeba
będzie zorganizować duży transport, aby przewieźć zebrane
książki do biblioteki w Alesund.

.
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Świat Młodych Badaczy
       Świat Młodych Badaczy to autorski, międzynarodowy projekt edukacyjny firmy Henkel kierowany do
uczniów 2, 3 i 4 klas szkół podstawowych. Jego celem jest wzbudzenie w dzieciach ciekawości odnośnie
mechanizmów, które rządzą naszą rzeczywistością, a przez to zaszczepienie w nich zainteresowania światem
nauki. Projekt zapoczątkowany w kwietniu 2011 w Niemczech, realizowany jest już między innymi w Rosji,
Argentynie, Irlandii i Turcji. Od 2016 roku odbywa się także we Włoszech i w Polsce. Program realizowany jest w
formie interaktywnych, atrakcyjnych warsztatów. Dzieci – pod okiem wykwalifikowanych edukatorów –
przeprowadzają proste eksperymenty badawcze, obserwują, zadają pytania, stawiają hipotezy i samodzielnie
poszukują na nie odpowiedzi. Wszystkie materiały dydaktyczne przygotowali specjaliści w zakresie edukacji i
rozwoju, a zawartość merytoryczna projektu odpowiada głównym obszarom badawczym firmy Henkel.
                                 https://www.henkel-swiatmlodychbadaczy.pl/
      W naszej szkole 16 i 17 listopada też odbyły się takie warsztaty. Wzięli w nich udział uczniowie klas: 3c, 3d,
3g i 4h. Po wejściu do sali zobaczyli oni wzorowo przygotowane stanowiska: jak w prawdziwym laboratorium.
Panie Justyna i Patrycja po wstępnym instruktażu zaprosiły dzieci do wspólnej pracy, wprowadzając je w
tajemniczy świat nauki. Pytaniom nie było końca, a stawiane hipotezy były zaskakujące i niesamowite. Młodzi
badacze sprawdzali słuszność swoich założeń. Atmosferę panującą podczas tych zajęć w pełni oddają 
zamieszczone poniżej zdjęcia. 
     Paniom prowadzącym bardzo dziękujemy za wspaniałe zajęcia;-)

. .

. .

A.G. A.G.

A.G. A.G.
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Wieści ze szkoły
SZKOLNY KONKURS

RECYTATORSKI DLA KLAS 1-3

   
     7 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się
kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
"Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima 
w inscenizacji dziecięcej". Celem konkursu było
rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji,
szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie
uzdolnień zarówno recytatorskich jak i aktorskich. 
W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Wybrane
wiersze były ciekawie i barwnie przedstawione 
z użyciem atrakcyjnych strojów i rekwizytów.
Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami
wszystkich uczestników. Jury w składzie: 
p. Aleksandra Bębas, p. Katarzyna Idzikowska, 
p. Agnieszka Nowicka oraz p. Karolina Spirra, wyłoniło
następujących laureatów: w kategorii klas pierwszych:
Wioletta Ziółkowska; w kategorii klas drugich:
Katarzyna Pyt, Adrian Selke; w kategorii klas trzecich:
Hanna Grzeszczak.
   Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz drobne upominki. Zwycięzcy reprezentować będą
naszą szkołę 18 listopada w powiatowym konkursie
recytatorskim. Gratulujemy laureatom i życzymy
dalszych sukcesów.

.

.

.

                            >>Być jak Maria<< 

    22 listopada br. uczniowie klasy 3g wzięli udział w
zajęciach bibliotecznych z pracownikiem Biblioteki
Pedagogicznej z panią Barbarą Moskal. Tematem
spotkania była działalność i osiągnięcia Marii
Skłodowskiej - Curie. Dzieci wysłuchały opowieść o
polskiej noblistce i eksperymentowały z płynami,
zmieniającymi swoją barwę. 

                Liczby w kolorach
    Uczniowie klasy 1a z panią Grażyną Roszczyk
odczarowali liczby i zaprezentowali sposób, w jaki się
uczą. Podczas zajęć obecni byli wszyscy nauczyciele
uczący w najmłodszych klasach. Dzieci manipulowały
kolorowymi klockami: na ławce, na tablicy
interaktywnej i na tablicy magnetycznej. Układały
kolorowe dywaniki i zapisywały formuły
matematyczne. Na zakończenie pani dyrektor Dorota
Mijalska pochwaliła uczniów i podziękowała za
ciekawe zajęcia.

.

.

.
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Od 2014 roku obchodzony jest w Polsce    
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 
     Został ustanowiony w 25. rocznicę uchwalenia
Konwencji o Prawach Dziecka. To właśnie Polska
przedstawiła Komisji Praw Człowieka ONZ projekt
Konwencji i zaproponowała jej uchwalenie. 
Piła jest czwartym gospodarzem obchodów. 
                                                 

. .

Tydzień dla dzieci
       W naszym mieście odbyły się liczne spotkania i
debaty na temat praw dziecka. Prowadziła je Dorota
Zawadzka - Superniania. Obecny był również rzecznik
Praw Dziecka Marek Michalak. W czwartek 16
listopada przyjechał Marek Michalak - rzecznik praw
dziecka. W niedzielę do Piły zawitała znana z
programów telewizyjnych sędzia A. M. Wesołowska.
Spotkania z jej udziałem miały charakter otwarty, a
wstęp był wolny,   Pogoda jednak popsuła nam szyki w
biciu rekordu Guinessa we wspólnym śpiewaniu
piosenki Łejerów - "Dziećmi jesteśmy tylko raz". Mamy
nadzieję, że 1 czerwca damy radę i będzie to wielki
sukces. Tego dnia dzieci pilskich przedszkoli i szkół
spotkały się w RCK - u z Majką Jeżowską, która
przygotowała liczne konkursy i niespodziankę: zespół
taneczny, który uświetnił jej występ. Wspólne
śpiewanie i zabawa z artystką  zakończyły tydzień
obchodów praw dziecka. 
Na fot. poniżej: Majka jeżowska, Marek Michalak i
Prezydent Piły Piotr Głowski z ucz. SP5.

Spotkanie autorskie Anną Czerwińską-Rydel
     W piątek 17 listopada w ramach obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, gościem
biblioteki była Anna Czerwińska-Rydel, muzyk,
pedagog, autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz
laureatka wielu prestiżowych nagród. Twórczyni serii
biograficznych opowieści o wielkich Polakach:
Chopinie, Skłodowskiej - Curie, Korczaku, Tuwimie,
Sienkiewiczu... Podczas spotkania Pani Anna bardzo
przystępny sposób opowiadała o Januszu Korczaku,
k tóremu poświęciła opowieść biograficzną pt „Po
drugiej stronie okna”. Nawiązała świetny kontakt z
uczniami.                              Magda Riske

. .

. .

. .
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Co słychać w świetlicy?

Przestrzegając praw dzieci,
stajemy się lepsi 

      Piła stała się organizatorem
Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka w tym roku dzięki
zwycięstwu w konkursie
organizowanym przez Rzecznika
Praw Dziecka. Co roku obchody
odbywają się w innym mieście i są
okazją do szerokiej promocji praw
dziecka w różnych regionach
Polski. Dzień Praw Dziecka to
oficjalne święto w polskim
kalendarzu ustanowione przez
Sejm RP w 2014 roku. Piła jest
czwartym w historii gospodarzem
obchodów. 
Z tej okazji odwiedziła nas Dorota
Zawadzka - psycholog, doradca
Rzecznika Praw Dziecka, autorka
książek, współtwórca programów
telewizyjnych, m.in. programu
"Superniania". Pani Dorota 
przeprowadziła pogadankę na
temat praw i obowiązków dzieci.
Uczniowie wiedzą, że: mają prawo
do wyrażania własnego zdania,
prawo do nauki, prawo do życia w
warunkach bez przemocy.

.

Na spektaklu "Latarnia
Magiczna"

     W dniu 18.11.2017r. uczniowie
uczęszczający na zajęcia trupy
teatralnej "Świetliki", której
opiekunem jest pani Bożena
Nowak, obejrzeli spektakl "Latarnia
Magiczna". Przedstawienie
związane było       z historią kina.
Pokazano w nim pierwsze
wynalazki (kamera obskura), które
zapoczątkowały rozwój
kinematografii, różnorodne zabawki
optyczna, jak np. Taumatrop,
pierwsze urządzenia do animacji ,
takie jak: praskinoskop czy
mutoskop i koło życia.
Zaprezentowano osoby, które były
pionierami kina np. Emila Reno,
twórcę teatru optycznego, a także
Braci Lumiere, twórców
kinematografii. Prezentacji
towarzyszyła ciekawa narracja, a
restauracja "Dworcowa" okazała
się bardzo klimatycznym dla
spektaklu miejscem.

.

Światowy Dzień Pluszowego
Misia

    24 listopada obchodziliśmy
Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Opowiadaliśmy o swoich wcześniej
przyniesionych misiach, z uwagą
wysłuchaliśmy historii pluszowego
misia, a także nauczyliśmy się
„tańca misia”. Największego
pluszaka przyniosła Amelia
Iwaszkiewicz z klasy 1a, natomiast
najmniejszego Maja Bronowicka z
klasy 1a i Marika Urbańska z klasy
1a. Ten ciekawy i wesoły dzień
zorganizowały panie: Anna Rossa i
Katarzyna Uberna. Śmiechu i
zabawy było co nie miara. Jeśli nie
wierzycie, to popatrzcie sami.

..

.

.

. .

..

.
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 Przyrodnicze zagadki Stasia i Agatki

.

B jak bazyliszek hełmiasty

    Zwany również bazyliszkiem zwyczajnym.
Nazywany niekiedy jaszczurką Jezusa Chrystusa,
ponieważ dzięki specyficznej budowie palców i
śródstopia umożliwiających wytworzenie się poduszki
powietrznej, potrafi biegać po wodzie. Stawia około 20
kroków na sekundę, dzięki czemu może przebiec po
wodzie kilkaset metrów z prędkością do 12 km na
godzinę. Swoją niezwykłą umiejętność wykorzystuje
do ucieczki przed wrogami. Bazyliszek hełmiasty to
smukła jaszczurka o delikatnej budowie. Ma dużą
głowę, dobrze wykształcone kończyny zakończone
długimi palcami. Bardzo długi ogon, stanowi on 2/3
długości ciała. U samca charakterystyczny jest duży
fałd skórny na głowie oraz grzebień ciągnący się
wzdłuż grzbietu i ogona. U osobników młodych i
samic, nie występuje grzebień, a fałd na głowie jest
znacznie mniejszy. W ubarwieniu tej jaszczurki
dominują różne odcienie brązu lub ciemnej zieleni. Na
grzbiecie występują liczne ciemniejsze pręgi oraz
plamki. Brzuch jest jaśniejszy. 

"Pieguskowa skrzynka"
Co to za święty,
co przynosi prezenty?
...........................................................................
Sypał z nieba nockę całą,
wszystko wokół pobielało.
..........................................................................
Wisi na ścianie mała książeczka,
co dzień z niej spada jedna karteczka.
...........................................................................
Zawsze jestem zielona,
czy zima, czy wiosna,
mam sukienkę z igieł,
nazywam się. ....................................................
Nad jakim drzewkiem – nie nocą – gwiazdki złociste
migocą?
Na jakim drzewku – nie w sadzie – jabłko pachnące
pogładzisz?
Pod jakim drzewkiem – nie trawka, a jakaś piękna
zabawka?
...........................................................................
www.awans.net

    Bazyliszek Hełmiasty spotykany jest na
zarośniętych brzegach wód, zarówno jezior i rzek o
spokojnym nurcie. Jest aktywny w ciągu dnia, często
sporo czasu spędza na swoim ulubionym punkcie
obserwacyjnym – powalonym pniu czy konarze
zwieszającym się nad wodą. Praktycznie całe życie
spędza na drzewach. 
     Podstawą diety tej jaszczurki są wszelkiego rodzaju
bezkręgowce, a także drobne małe ryby i płazy, a
także pisklęta kolibrów. Pokarm jest uzupełniany o
części roślin, takie jak: kwiaty, owoce, liście. Im
jaszczurka jest starsza, tym ilość pokarmu roślinnego
w jej diecie wzrasta.

                                                         www.ekologia.pl
Zadanie: Na podstawie przeczytanych informacji
narysuj swojego bazyliszka. 

.
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 Z ostatniej chwili - świąteczna opowieść
Zuzanny Kassner

  Był początek  grudnia. Wszystkie renifery świętego
Mikołaja trenowały na wielkiej hali wysokie skoki przez
kółka zawieszone pod sufitem. Tylko jeden mały
reniferek siedział smutny w kącie. Nazywał się
Rafałek. Był on dość niski i miał krótkie nóżki, przez co
nie skakał tak wysoko i nie biegał tak szybko. Inne,
większe zwierzęta śmiały się z niego i go odtrąciły.
Najsilniejszy z nich, Rudolf, podszedł  do malucha ze
swoją  bandą, chcąc mu dokuczyć:
  - Hej, Rafałek a ty czemu znowu nie ćwiczysz? –
zapytał pierwszy.
- Nie um… umiem …- zająknął się reniferek.
- Ooo, maluszek ma za krótkie nóżki?- zakpił drugi.
- Zostawcie mnie! – zachlipał Rafał.
- Tak? A co nam zrobisz? – spytał Rudolf.
I wtedy właśnie na halę wszedł Mikołaj. Widząc, co się
dzieje,
zaprosił małego renifera do swojego gabinetu.
Gdy już się tam znaleźli zaczęła się rozmowa:
- Opowiedz mi, mój drogi, co tam się, na hali, dzieje-
powiedział Mikołaj.
.- Otóż, kochany Mikołaju, silne renifery, z Rudolfem
na czele,
zebrały się w jedną ekipę i teraz się ze mnie śmieją-
powiedział na jednym tchu Rafałek.
- Acha, a czy tylko z ciebie się śmieją?- zapytał
zaciekawiony Mikołaj.
- Hmm, jeśli się dobrze zastanowić, to obrażali też inne
słabsze renifery - odpowiedział po chwili namysłu
zwierzak.

.

- Zaproś, więc wszystkie renifery na zebranie przed
halą ćwiczeniową - poprosił gruby mężczyzna. Rafał
pokiwał  tylko łebkiem i pognał do miejsca ćwiczeń
jego towarzyszy. Po chwili wszyscy byli już na
miejscu.
- Drogie renifery- zaczął Mikołaj.
- Dowiedziałem się, że nie wszystko jest w porządku.
Czy to prawda, że Rudolf, Ryszard i Roman dokuczali
innym?- zapytał
- Eee, tak….- odpowiedział nicpoń.
- Proszę, o wystąpienie wszystkich, którzy czują się
przez nich urażeni - przed szereg wyszły cztery
zwierzęta. Mikołaj spisał ich imiona.
- A więc zarządzam, iż cała ta czwórka, z Rafałem na
czele,
poleci w pierwszym szeregu mego magicznego
zaprzęgu.
- Zaś Roman Ryszard i Rudolf mają pomóc im w
treningu i wyszkolić ich tak, by poradzili sobie lecąc w
pierwszym szeregu - zapowiedział.
  Po kilku tygodniach przyjemnych ćwiczeń, okazało
się, że  Rafałek jest świetnym reniferem wiodącym,
jego koledzy są bardzo mądrzy, a ci, którzy się z nich
śmiali świetnie poradzili sobie w nauce słabszych
renów. Od tej pory wszyscy w pracowni Świętego
Mikołaja byli dla siebie mili i uczynni.
Z tej historii można wyciągnąć taki morał:
,,Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi – ostatnimi".

    Zapraszamy do współtworzenia kącika
literackiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się
swoim talentem pisarskim. Na łamach naszej
pieguskowej gazetki będziemy zamieszczać Wasze
prace literackie: opowiadania, wiersze i listy. Mogą to
być prace indywidualne lub zbiorowe, napisane
podczas zajęć lekcyjnych z wychowawcą. Możecie
poruszać i opisywać dowolne zagadnienia i tematy,
które Was interesują i chcielibyście się nimi podzielić z
kolegami i koleżankami naszej szkoły. Niedługo
odbędą się spotkania wigilijne, bale karnawałowe -
może ta tematyka jest Wam bliska i będzie to dobry
moment na rozpoczęcie kariery literackiej.

A.G.
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